
  : هذا الدخل الذي يأخذونه اآلن ما يكفيهم صاروا فقراء الشيخ

  من هم فقراء الصفة ؟ : الطالب

الصفة هؤالء قوم مهاجرون ليس هلم أهل يف املدينة وقد جعل هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم صفة يف : الشيخ

ون إليها؛ فيأتون الفقراء ال معهم زاد وال مزاد وال هلم أهل وال شيء فهم يف هذا املكان يتصدق أو املسجد ي

  هم املسلمون .يلع

  يف ناس موجودين اآلن ؟: الطالب

   ال ال ال، هذا يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم اآلن ما هم موجودين. : الشيخ

  اص بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ؟)) خ تعرفهم بسيماهم قوله تعاىل: ((: الطالب

  اخلطاب يعين تعرفهم أيها الناظر بسيماهم . هذا اخلطاب عام لكل من يتأتى منهال؛ : الشيخ

الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ ((

  )) . المس

الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعالنية فلهم أجرهم عند  عزوجل: ((يف اآلية اليت قبلها يقول اهللا 

  كملناها ؟ وأخذنا الفوائد .  نا)) أظن ربهم وال خوف عليهم والهم يحزنون

العالنية يشعر بأنه كلما كانت الصدقة أخفى فهي و طيب ذكرنا من فوائدها: أن تقدمي الليل والسر على النهار 

  كرنا أنه قد تكون العالنية أفضل حبسب احلال.أفضل؛ ولكننا ذ 

وذكرنا من فوائدها أيضا: أن هؤالء الذين ينفقون أمواهلم سرا وعالنية ال خيافون يف املستقبل وال حيزنون على 

املاضي ألم استغلوا املاضي وأنفقوا مما  لىم ؛ وال حيزنون عضمن ظلم أو ه املاضي؛ فال خيافون يف املستقبل

   عزوجل سرا وعالنية.رزقهم اهللا

)) ويشمل هذا  الذين ينفقون أموالهم ومن فوائد اآلية: أن إنفاق اإلنسان من غري ماله ال أجر فيه؛ لقوله: ((

  فال يتربع من مال موكله؛ والويل فال يتربع من مال موليه . الوكيل

أحدا اكتسب أن ؛ ولكن لو  أجرويشمل ذلك الغاصب فال يتربع من املال املغصوب؛ وكلها إن فعلوا فليس هلم 

حبه ال تقربا إىل اهللا ألنه ال اماال حمرما ومل يعلم صاحبه مث تاب فماذا يصنع ؟ نقول: يتصدق به ختلصا منه لص

  ينفعه ألنه ليس مباله .



)) وإضافة الشيء إىل اهللا  فلهم أجرهم عند ربهم ويستفاد من اآلية الكرمية: عظم ثواب املنفقني؛ لقوله: ((

فاغفر  عطى؛ ومنه قوله يف احلديث الصحيح: (املعزوجل تدل على عظمته ألن عظمة املعطي تدل على عظمة 

    ) . لي مغفرة من عندك

   )) . الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس مث قال اهللا عزوجل: ((

)) قال العلماء معناه أم يأخذون  الذين يأكلون الربا فقوله: ((خربه؛ ))  ال يقومون ؛ و((أ)) مبتد الذين ((

سكن أو غري ذلك؛ لكنه ذكر األكل ألنه أعم وجوه االنتفاع وأكثر  الربا فينتفعون به بأكل أو شرب أو لباس أو

ليس لك  وجوه االنتفاع؛ فهو أعمها وأكثرها؛ كل الناس يتكسبون وال ينتفعون من ماهلم إال ما أكلوا ولبسوا (

)) الربا لغة الزيادة  الربا )؛ وقوله: (( أفنيت أو تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليتأكلت فمن مالك إال ما 

زاد؛ و )) أي زادت؛ ومنه ربا الشيء أي عال وارتفع  فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ومنه قوله تعاىل: ((

ضل بينهما؛ هذا واحد أو تأخري قبض بني شيئني اشرتط وهو يف الشرع: زيادة يف شيئني منع الشارع من التفا

الشارع التقابض فيهما؛ إذا هو إما زيادة وإما تأخري؛ وهلذا يقولون: إن الربا ربا نسيئة وربا فضل؛ ربا النسيئة 

أعظم من ربا الفضل؛ مث الربا هل هو يف كل شيء؟ ال ليس يف كل شيء؛ جيوز أن أبيع عليك كتابا بكتابني، 

بثوبني، وبعريا ببعريين، وسيارة بسيارتني، وبيتا ببيتني؛ كذا ؟ ورجال برجلني، وامرأة بامرأتني صح؟ صح الرقيق  وثوبا

الذهب  يف قوله: ( عليه الصالة والسالم أي نعم يف الرقيق؛ لكن الربا إمنا يكون يف أشياء معينة بينها النيب 

ر والتمر بالتمر والملح بالملح قال مثال بمثل سواء بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعي

) كم هي؟ عدها يا خليل ؟  بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

  الشعري والرب والتمر  :الطالب

  والزبيب واألقط؟: الشيخ

  ال ال : الطالب

  ليس األقط وال الزبيب؛ وال الزبيب ؟ خالد ؟ : الشيخ

  الذهب والفضة: الطالب

  نعم الذهب والفضة أي نعم طيب امش؟  :الشيخ

  فضة والرب والتمر وامللح والشعريالذهب وال :الطالب

الذهب بالذهب والفضة بالفضة  كذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم احفظوا احلديث؛ (  نعم والشعري :الشيخ

مثال بمثل سواء بسواء ) يعين إذا بيع هذا ذا (  بالبر والشعير بالشعير والتمر بالملح والملح بالملحوالبر 



هي هذه  ) هذه األموال الربوية؛ يدا بيد فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

فذهب بذهب البد فيها من أمرين: املساواة؛ والقبض قبل التفرق؛ فضة بفضة البد فيها من  األموال الربوية

أمرين: مساواة وقبض قبل التفرق؛ بر برب البد فيه من أمرين: املساواة والقبض قبل التفرق؛ شعري بشعري البد فيه 

مثال بمثل سواء بسواء  ول: (من أمرين: مساواة وقبض قبل التفرق؛ متر بتمر كذلك، ملح مبلح كذلك؛ شف يق

) إذا اختلفت هذه األصناف فبعت مترا بشعري فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد؛ إذا بعت ذهبا بذهب  يدا بيد

  يدا بيد لكن كيلو بكيلو وعشر غرامات ؟ 

  ال جيوز: الطالب

القبض؛ ربا هذا  مع تأخري ربا فضل زيادة هذا فيه زيادة؛ بعت ذهبا بذهب سواء بسواء ويش نوع الربا؟: الشيخ

  ربا ويش مسى؟

  النسيئة: الطالب 

ربا نسيئة؛ بعت ذهبا بذهب كيلو بعشرة غرامات مع تأخري القبض؛ ربا جامع بني الفضل والنسيئة، متام : الشيخ

  جلني مع تأخري القبض جيوز؟سوإال ال؟ طيب بعت مسجال مبسجلني ؟ اصرب بعت مسجال مب

  جيوز : الطالب

أليش؟ ألنه ال بذهب وال فضة وال بر وال شعري وال متر وال ملح؛ كذا ؟ إذا جيوز؛ بعت بعريا ببعريين : الشيخ

ليس  هذا جيوز ألن ) إبل الصدقة إلىالبعير ببعيرين  فكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يستسل( جيوز؛ 

 عرفتم ؟ ،ياء معينة خصها الشارع ستةيف أش الزيادةمن أموال الربوية؛ إذا فليس الربا هو الزيادة يف كل شيء، 

إن كان عاديا يعين ورقة قرطاس تكتب عليها فهذا جائز  صفطيب بعت عليك ورقة بورقتني إىل أجل ؟ ورقة 

وإن كانت ورقة نقود فهذا ال جيوز؛ ألا تلحق بالنقود، ال جيوز ألا تلحق بالنقود ؛ طيب بعت عليك تفاحة  

  كبرية أبو سرة تفاحتني صغريتني ما هلما سرة جائز ؟ 

  : التفاح ماله سرة!الطالب

ال ال أنا هو على كل حال املثال يعين لكن أنا أريد برتقال أبو سرة جيوز وإال  أنا قلت تفاحة أبو سرة؟: الشيخ

  ال؟

  : جيوزالطالب 

جيوز؛ أليش؟ ألنه ما يدخل يف احلديث كذا؟ شف ذهب، فضة، بر، متر، شعري، ملح؛ هذا ما هو من : الشيخ

يرى بعض  دخل يف احلديث .هذه كله إذا ما فيه مانع كذا؟ طيب تفاحة بتفاحتني ؟ كذلك جيوز؛ ألنه ال ي



العلماء أنه ال ربا إال يف هذه الستة وغري ذلك ما فيه الربا؛ يقول ألن اهللا أحل البيع وحرم الربا، والرسول صلى اهللا 

عليه وسلم قال الربا يف هذه األشياء؛ فال ربا يف غريها؛ وهذا مذهب الظاهرية ومذهب بعض علماء القياس ألن 

ة وليس مثة دليل واضح يرجح لالوا ألن العلماء اختلفوا يف العالوا ال قياس يف هذه املسألة قعلماء القياس الذين ق

ملا قمت قال  واحدأحد األقوال وحينئذ تتعارض األقوال وتتساقط كما لو اختلف عليه يف الصالة من ينبهه؟ 

ىل ما عندي؛ إذا نقول: الربا يف سبحان اهللا ملا قعدت قال الثاين سبحان اهللا ويش يصري؟ تسقط أقواهلم وأرجع إ

هذه الستة أمر معلوم الشك فيه، قطعي واإلمجاع أيضا، بالنص واإلمجاع وما سوى ذلك فهو موضع خالف بني 

   أهل العلم .

بعتك يأيت وقت األسئلة لو  مايف سؤال اآلن بارك اهللا فيك ما ينفع ولو تعلق أجله حىت طيب أعطيتك دراهم ،

  دراهم، فضة عشرة رياالت فضة بأحد عشر رياال مع القبض جيوز؟ ما جيوز؛ ويش الربا الذي فيه؟ 

  فضل: الطالب

   ربا تفاضل؛ أظن واضح اآلن . : الشيخ

جامع بني النسيئة والتفاضل بأن يعطيه عشرة بأحد عشر  )) هناك ربا الذين يأكلون الربا يقول اهللا عزوجل: ((

امع بني النوعني؛ ربا فضل من أجل الزيادة؛ وربا نسيئة من أجل التأخري؛ يف اجلاهلية كانوا إذا ملدة سنة؛ هذا ج

حل الدين على شخص وهو فقري قال له: إما أن ترايب وإما أن تقضي؛ يعين تويف وإال ترايب؛ إذا أوفاه واضح 

سنة مبائة وأربعني؛ عرفت؟ مث إذا جاءت انتهت املعاملة؛ املراباة ويش يقول؟ يقول تبقى عليك املائة وعشرين إىل 

السنة الثانية فإذا هو فقري قال له: يال تقضي أو ترايب ؟ قال: ما عندي ما أقضي؛ قال: طيب خل مائة وأربعني  

))؛ ونظري ذلك ما يفعله  ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة كم؟ مائة وستني وهكذا؛ وهذا هو قوله تعاىل: ((

بعض الناس عندنا، يعطيه مثال الدين مائة ألف ويقول عليك زكاته كل سنة، كل سنة عليك زكاته وهو فقري؛ كم 

؟ مائة ألف يربح يف السنة ألفني ومخس مائة كل سنة أضعافا مضاعفة على هذا الفقري؛ أليس  هذا يربح يف السنة 

ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه  أكلون الربا يقول اهللا عزوجل: ((كذلك؟ إذا داخل يف الربا؛ الذين ي

)) وقد اختلف املفسرون ما هذا القيام ومىت ؟ فقال بعضهم وهم األكثر: إم ال يقومون  الشيطان من المس

لشيطان مة إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس يعين: كاملصروع؛ الذي يتخبطه اامن قبورهم يوم القي

خبطت نعم؟ ونقول هذا الرجل خبط زينة  التخبط معناه الضرب العشوائي؛ وهلذا نقول للسيارة إذا صارت ما هي

 آدم تسليطا عشوائيا فيصرعه؛ فيقومون هؤالء من بين؛ فالشيطان يسلط على عياله يعين ضرم ضربا عشوائيا



هللا ـ يشهدهم الناس كلهم؛ هذا القول قول مجهور مة كاملصروعني، كاملصروعني ـ والعياذ بااقبورهم يوم القي

  .عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهمااملفسرين وهو مروي عن 

 م شغفهم   موالقول الثاين: ال يقوم يعين يف الربا والتعامل به إال كما يقوم املصروع؛ ألـ والعياذ باهللا ـ لشد

م سكارى مبحبة الربا وسكارى مبا يرحبونه وهم اخلاسرون للربا كأمنا يتصرفون تصرف املتخبط الذي ال يشعر أل

القيام مىت ؟ يف الدنيا شبه تصرفام العشوائية اجلنونية املبنية على هذه الربا العظيم الذي هنا من الربا؛ فيكون 

ذا قول  يتضخم املال عند اإلنسان من كثرة الربا بأيش؟ باإلنسان املصروع الذي ال يعرف كيف يتصرف ختبط؛ وه

؛ ولكن مةايقومون يوم القيال مة هنا ليس له ذكر، ما يف ذكر حىت نقول اكثري من املتأخرين؛ وقالوا: إن يوم القي

اهللا شبههم حبال من ؟ أيش؟ حبال املصروع من سوء تصرفهم جمانني بس وين وين وين ميشون لكل أحد؛ وكلما  

احد دسم ويش معىن دسم يعين كثري الشحم ؟ يعين ماله ال كان اإلنسان أشد فقرا كانوا له أشد ظلما؛ جييئهم و 

بأس به يستدين منهم يقول: نعم نعطيك العشرة اثنا عشر؛ جاءهم واحد فقري ميت من اجلوع قال دينوين قال 

رون عليه الظلم ثيرجون أنه يوفيهم وذا ما يرجوم يوفيهم فقري، يك ذاكعشرة مثانية عشر؛ ويش الفرق؟ نعطيك ال

ال  بينما حاله تقتضي الرأفة والتخفيف؛ لكن هؤالء ظلمة ما مههم إال أكل أموال الناس؛ فيقول: (( لفقره

   )) . يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

طهم الشيطان من بيتخ طيب اختلف اآلن املفسرون يف معىن القيام ومىت هو؛ لكنهم مل خيتلفوا يف قوله: ((

)) يعين باملس باجلنون؛ وهذا أمر مشاهد  من المس تفقون على أن الشيطان يتخبط اإلنسان (()) يعين م المس

أن اإلنسان، أن الشيطان يصرع بين آدم، يصرعه ورمبا يقتله ـ نسأل اهللا العافية ـ يصرعه ويبدأ يتخبط ويتكلم وهو 

جاءت به السنة بسند جيد رواه  ال يتكلم، اإلنسان نفسه ما هو يتكلم، يتكلم الذي فيه الصارع؛ وهذا قد

أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مر بامرأة ولها ابن يصرع فقرأ عليه فشفي هذا  اإلمام أمحد يف مسنده: (

) وهذا سنده جيد يف املسند وغريه أيضا؛ مث إن الواقع يشهد  االبن وقال له: أخرج عدو اهللا فإني رسول اهللا

مية جيدة ز الذي يقرأ وعنده ع إىل أحد من الناس من املصروعني يؤتى  بذلك، الواقع يشهد بذلك؛ فكثري م

خياطب اجلن يقول ويش سبب ؟ أليش؟ وأحيانا يعلمه اجلن يقول السبب كذا وكذا ويشرتط اجلن شروط أحيانا 

بصيب قد بعض الناس من الذين توفوا رمحة اهللا عليهم أيت إليه أن يشرتط شروطا إذا ويف له ا طلع؛ وأنا أذكر 

وأنين وهو يف االبتدائي يش هذا؟ قال: إن هذا الصيب كان يعجبين صوته امسه الشيطان؛ فخاطب اجلن وقال له 

س أسود فحلته رماه ما زلت أترقب غفلته حىت كان ذات يوم وهو يراجع دروسه يف سطح بيته فمر هكذا ب

ودوين              عليها قالت ما أخرج حىت ت تكلميم يكلمها و قاينت الفرصة فصرعته؛ اتق اهللا و ححبصاة ففز فت



ت هناك فال بأس أنا أخرج؛ فذهب به أبوه إىل هناك فلما وقفت لعلى حدود الكويت، إذا وص] تذهبون يب[ 

السيارة عند الذين يفتشون يف اجلوازات وذهب أبوه ليعرض اجلوازات على املسئولني ورجع وإذا الولد قد شفي ما 

أما شيخ اإلسالم ابن تيمية فقد حكى عنه تلميذه ابن  ...؛فرجع؛ هذه القصة اشتهرت عندنا  فيه إال العافية؛

له املرأة اجلنية: إين أحب هذا  تفكلمها وهددها فقال رعته امرأةأنه أيت إليه برجل مصروع قد ص قيم يف زاد املعاد

ج به؛ فقال هلا شيخ اإلسالم: هو ال الرجل؛ قال هلا شيخ اإلسالم: لكن هو ال حيبك؛ فقالت: إين أريد أن أح

يريد احلج معك؛ فقالت لشيخ اإلسالم: أنا أخرج كرامة للشيخ؛ قال هلا: ال خترجي كرامة للشيخ أخرجي طاعة 

ا وأبت صار هالقصة أول ما كلمنفس هللا ورسوله مث عاهدها أن خترج وال ترجع وخرجت وال رجعت؛ نعم يف 

الرجل قال له ما الذي جاء هذا الرجل وهو يقع عليها؛ وهلذا يقول ملا أفاق  قع يف الظاهر علىييضرا؛ الضرب 

؟ قال سبحان اهللا ما أحسست بالضرب والكالم واحملاورة أبدا ما  إىل حضرة الشيخ؟ ويش الذي جاء يب يب

ال قيم الأحسست بشيء من ذلك سبحان اهللا أي نعم؛ املهم أن هذا أمر واقع ال ميكن تكذيبه؛ ويقول ابن 

يكذب به إال جهلة األطباء الذين يعزون ذلك إذا توتر عصيب وقال أيضا إنه الشك إن التوتر العصيب حيصل منه 

توتر األعصاب؛ وحنن ال ننكر ال هذا وال هذا؛ والقرآن يشهد صرع نوعان: صرع بالشياطني وصرع بهذا؛ لكن ال

   )). المس الذي يتخبطه الشيطان من نعم لقوله: (( لوقوع ذلك وإال ال؟

)) شف أعوذ باهللا ـ  ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أم ختبطوا ختبطا فقهيا؛ (( شف من ختبطهم العقلي 

بيع مثل الربا ال فرق بينهما، مها سواء؛ ألنك بدال من أن تقول هلذا الرجل هذا السلعة اليت تساوي اآلن القالوا 

أجل؛ هذا مثل قولك: خذ مائة  مبائة وعشرين إىل أجل ويش الفرق ؟ مبائة وعشرين إىل عليك مائة أبيعها 

قالوا البيع مثل الربا؛ ألست تقول إنك إذا بعت هذه السلعة تساوي اآلن مائة نقدا مبائة وعشرين إىل سنة جائز 

سها مادام وإال غري جائز؟ جائز ما فيه إشكال، حىت بعض العلماء حكى االتفاق مادام الرجل يريد السلعة نف

يريد السلعة نفسها ما يريد التحيل فهو جائز باالتفاق؛ قالوا إذا جاز هذا جاز خذ مائة مبائة وعشرين وأي فرق؟ 

)) هل قالوه من باب التحدي حيث عكسوا القياس فقاسوا  إنما البيع مثل الربا عرفتم وإال ال؟ طيب قوهلم: ((

)) ما قالوا: إمنا الربا مثل البيع، كان مقتضى الظاهر أن  يع مثل الرباإنما الب ما فيه شبهة على ما ال شبهة فيه ((

فجعلوا الربا أصال يف احلل والبيع فرعا و مقيسا؛ هل  لكنهم قالوا إمنا البيع مثل الربا يقولوا: إمنا الربا مثل البيع؛

أحل من البيع كيف تقولون قالوا هذا من باب التحدي حتدي من يقول إنه حرام حيث يقولون بلسان احلال الربا 

القياس أن الربا أحل من البيع؛ فهل قالوا القياس على هذا الوجه؟ من باب حتدي هذا إنه حرام؟ ألن مقتضى 

غصبا عليكم؟ أم قالوا ذلك ألنه التبس احلل من البيع باحملرمني الذين يقولون الربا حرام كأمنا يقولون الربا أوىل 



ربا مل يتبني هلم الفرق بني البيع وبني الربا؟ حيتمل؛ أما البالغيون فقالوا إن هذا من عليهم األمر لشدة ولعهم بال

باب القياس املقلوب، من باب القياس املقلوب، أو التشبيه املقلوب؛ وأن الصواب وأن األصل إمنا الربا مثل البيع؛ 

وجه الشبه يف املشبه أظهر من  ه يف املشبه به أظهر من شبه، أن ادعاء منهم أن وجه الشب لكن قلبوا التشبيه

املشبه به؛ ولكن ال يبعد أم قالوا ذلك من باب التحدي يعين أنتم تقولون الربا حرام وحنن نقول الربا أحل من 

   .هويكون األمر قد التبس عليهم واقرتن هذا أيضا بالتحدي ملن حيرم البيع، أحل من البيع هذا ما نقوله

  ))؛  وأحل اهللا البيع وحرم الربا طيب شف هل بينهما فرق؟ بينهما فرق، الفرق أوضحه اهللا بقوله: (( 

)) هم يقولون  أحل اهللا البيع وحرم الربا فإن قال قائل: هذا فرق باحلكم وهو الذي فيه الدعوة واخلصومة ((

بينهما؛ فكون اهللا أحل هذا وحرم هذا دليل على أن  عظيمالأيضا أحل الربا؛ فيقال: إن اهللا تعاىل أشار إىل الفرق 

بينهما فرقا؛ ألنه ال ميكن لشيئني يفرتقان يف احلكم إال وبينهما فرق يف العلة والسبب؛ ألن الشرع ال يساوي بني 

)) وبني أن  إنما البيع مثل الربا مفرتقني وال يفرق بني متماثلني؛ فيكون اهللا عزوجل هنا قد أبطل قوهلم: ((

بينهما فرقا عرفناه من أي طريق؟ من طريق اختالفهما يف احلكم فإذا اختلفا يف احلكم لزم أن خيتلفا يف أيش؟ يف 

ذكر الفرق بينهما؛ وجهه؟ أن اهللا فرق بينهما تعاىل احلقيقة والعلة، واضح يا مجاعة؟ نعم؛ فإذا هنا نقول إن اهللا 

هو كذلك فإنه ال خيفى على أحد أن و أن يفرتقا يف احلقيقة والعلة واضح؟  قا يف احلكم لزمرت فايف احلكم؛ وإذا 

اإلنسان إذا باع السلعة اليت تساوي مائة مبائة وعشرين أا بيع حمض وأنا ما أبدلت ربويا بربوي؛ وإمنا بعت سلعة 

ني الثمن املعجل رقا ببثمن معجل ومن املعلوم بفطر مجيع عقول الناس أو بفطر عقول مجيع الناس أن هناك ف

  ليس بينهما فرق هذا الصواب نقول بلى . ا ؤجلوالثمن امل

  )) الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسقوله تعاىل: (( 

  مزيين يال )) ؟ خالد ؟ الذين يأكلون الربا يف قوله: (( أ املبتدخرب نأي

  ...: الطالب

فرق احلكمي الشرعي بل هو فرق معنوي دل عليه الفرق الشرعي الالفرق احلكمي الشرعي، ليس هو : الشيخ

عرفت؟ وأظن هذا واضح؛ وهذا أبلغ من أن نقول إن الفرق بينهما فرق حكمي شرعي؛ ألن هذا الفرق احلكمي 

   الشرعي البد أن يكون مبنيا على فرق معنوي وهو واضح.

أن يتبني احلكم الشرعي يف الربا القول يف هذا من أجل  بسطالربوية ألننا حنب أن نألموال أظن كنا نتكلم على ا

  ذكرنا أن األموال الربوية نص عليها الشرع وأا يا مصطفى كم؟

  ستة: الطالب



  ستة أنواع ما هي؟: الشيخ

  عري والذهب والفضة والتمر وامللحالقمح والش : الطالب

  كم هذه؟ ستة طيب .: الشيخ

  كيف يكون الربا يف هذه الستة ؟ : الشيخ

  ...: الطالب

  ؟ بيع بغرام ذهب مع تأخر القبض؟ األخ وراءك ذهب بذهب جيري فيه  : ال ربا فيه أصالالشيخ

  ربا الفضل: الطالب

  بيع غرام ذهب بغرامني ذهب مع تأخر القبض؟ : الشيخ

  ربا نسيئة وفضل: الطالب

ذهب بفضة ما الذي جيري فيه من الربا ؟ أي أنواع الربا ؟ بيع  صح توافقون على هذا؟ أي نعم.بيع: الشيخ

  ... ذهب بفضة ؟

  فضل: الطالب

  مسة غرامات فضة مع التقابض ؟جرام ذهب خبباع   ربا النسيئة فقط ؟ طيب ...:الشيخ

  ال ربا : الطالب

  جيوز؟: الشيخ 

  جيوز: الطالب 

  غرام ذهب خبمسة غرامات فضة بدون تقابض ؟ ألنه ليس فيه ربا الفضل.باع: الشيخ

  يكون فيه ربا نسيئة: الطالب 

  ؟قل ربا نسيئة.باع صاعا من الرب بصاعني من القمح  ههذا ربا ونوع: الشيخ

  ئةنسي : الطالب

  انتبه للمثال صاعا من الرب بصاعني من القمح؟  : الشيخ

   ربا الفضل: الطالب

 ربا الفضل كيف هذا الرب وهذا قمح ؟ أي قمح مع التقابض فيه ربا؟ ال تقابض ما تأخر؛ يعين جيري: الشيخ

  يف هذا ؟ ما فيه ربا.باع صاع بر بصاعي شعري مع التقابض ويش تقول ؟  النسيئة يعين التأخري ويش تقول

   فضل؛ يعين حرامهذا ربا ال



  حرام ؟ :الطالب

بصاع بر ميكن وإال ال؟ ـ نسأل اهللا أن حيمينا ـ  ...؟ جاع ميكن صاع بر بصاعي شعري حرام وإال حالل : الشيخ

ميكن يصري؛ ألن الذهب العلة فيه الثمنية والوزن وذاك العلة فيه الكيل والطعم فهمت يا ؟ نعم، طيب. بقي 

  باع بعريا ببعريين إىل اجل يا طالل؟ بعريا ببعريين ؟  ا مثال الرابع على حسب ما شرحناهعندن

   جيوز: الطالب

  كيف جيوز بعري ببعريين ؟ نعم: الشيخ

  ألنه ليس من أصناف اليت وردت: الطالب 

))؛ وألنه أيضا قد ورد  وأحل اهللا البيع صناف الربوية كذا؟ واألصل احلل ((األصحيح ألا ليست من : الشيخ 

ان يأخذ البعير أن الرسول أمره أن يجهز جيشا فك( يف حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص بإسناد حسن 

  ).ببعيرين والبعيرين بالثالثة إلى إبل الصدقة

إذا باع صاع بر طيب بصاعي بر رديء مع التقابض ؟ صاع بر طيب يساوي عشرة بصاعي بر رديء تساوي  

  مة واحدة ؟يعشرة كلها ق

  ال جيوز: الطالب 

  ويش تقولون يقول إنه ال جيوز ؟ ما نوع الربا هذا ؟ : الشيخ

  الفضل : رباالطالب

  ربا الفضل طيب؛ هل عندك دليل ؟: الشيخ 

  )البر بالبر مثال بمثل سواء بسواء يدا بيد . .  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( : الطالب

  صح؛ وفيه دليل أيضا أخص من هذايدا بيد كذا؟: الشيخ

  ... :الطالب

  باع اجليد وأخذ الرديء وإال باع الرديء وأخذ اجليد ؟ :الشيخ

  باع الرديء وأخذ الطيب: الطالب 

  طيب :الشيخ 

  فقال رسول اهللا هذا: الطالب

أتي الرسول صلى اهللا عليه وسلم بتمر طيب فقال هذا تمرنا قالوا ال؛ ولكننا  (طيب أمسعتم القصة؟: الشيخ

صاعين بثالثة؛ فنهاهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقال ردوه وقال هذا النأخذ الصاع من هذا بصاعين و 



نه مترا طيبا واضح؟ طيب وذا نعرف ثممث أرشدهم إىل الصواب بأن يبيعوا التمر الرديء مث يشرتوا ب)  عين الربا

 هذا ظلم؛ أن العلة يف الربا أصلها الظلم لكن قد تكون يف بعض األحيان قد تتخلف هذه العلة فال يكون يف

فصاع يساوي عشرة بصاعني رديئني يساويني عشرة فيه ظلم وإال ال؟ ما فيه ظلم؛ ولكن ملا كانت النفوس جمبولة 

د النيب صلى اهللا عليه وسلم مجيع سيتخذ هذا ذريعة إىل الربا؛ ف على حب املال والكسب والربح فيه صار رمبا

د كل ذريعة؛ الزنا سمة جتد أن الشارع قد أحاطها مبا حوهلا و كل احملرمات العظيذلك  الذرائع إىل الربا؛ نظري 

أحاطه بكل ما يفضي إليه، أحاطه مبنع كل ما يفضي إليه، نظر الرجل إىل املرأة بغري شهوة ما فيها شيء يف 

األصل ينظر إىل امرأة كبشر؛ لكن ملا كان ذريعة إىل الزنا منعه؛ الشرك إذا نذر شخص أن يذبح يف مكان يذبح 

  يه لغري اهللا وهو خملص هللا عزوجل مينع وإال ال؟ ف

  مينع: الطالب

مع أن فعله مباح؛ لكن ملا كان ذريعة إىل الشرك منع منه؛ فكل احملرمات الكبرية جتد الشارع قد   : الشيخ

طيب أحاطها مبا حوهلا ومنع كل ذريعة توصل إىل هذا الشيء؛ فنقول: إنه ال ظلم فيما إذا باع صاعا من التمر ال

بصاعني من التمر الرديء ولكن هذا يكون ذريعة إىل الربا فمنعه الشرع وقال هذا عني الربا؛ على كل حال إذا 

فيه  ريأربع قواعد؛ بيع الربوي جبنسه جيعرفتم القواعد سهل عليكم التطبيق؛ اآلن عندنا ذكرنا أربعة قواعد، أو 

انفردا واجتماعا كذا؟ يعين مبعىن  جتماعا وإال انفرادا أو اجتماعا ؟: ربا الفضل وربا النسيئة؛ انفرادا واهالربا بنوعي

  أنه قد ينفرد فيه ربا الفضل أو ربا النسيئة أو جيتمعان.

فيه ربا النسيئة فقط دون ربا الفضل أي أنه جيوز بيع بعضه  ريري جنسه مع االتفاق يف العلة؛ جيثانيا: ربوي بغ 

  التقابض.بعض متفاضال لكن بشرط أيش؟ بشرط 

ال يشاركه يف علة الربا هذا ال ربا بينهما ال فضل وال نسيئة؛ وهلذا أجاز الشارع  ثالثا: ربوي بغري جنسه ال يوافقه

السلم، السلم تعرفون السلم ؟ أن تدفع دراهم إىل شخص لتشرتي ا طعاما بعد سنة سواء كان مترا أو برا أو غري 

علة، يف اجلنس والعلة واضح يا ذلك؛ اآلن الدراهم والتمر ربويان وإال ال؟ ربويان؛ لكنهما اختلفا يف اجلنس وال

   مجاعة ؟ طيب.

رابعا: أن يباع شيء ليس فيه الربا بشيء ال جيري فيه الربا أصال؛ يعين ليس من األموال الربوية؛ فهذا ليس به ربا 

   ال نسيئة وال فضل. طيب نبدأ درس اجلديد اآلن؟ طيب

يطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الش قال اهللا تعاىل: ((

  )) وأحل اهللا البيع وحرم الربا )) وقفنا على هذا أظن؟ كيف ؟ (( الربا



  )) فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف قال اهللا تعاىل: ((

موعظة من اهللا  )) يعين أي إنسان تأتيه فله ما سلف ))؛ وجواب الشرط (( جاءه "من" شرطية؛ وفعل الشرط ((

)) يشمل ما إذا كانت املوعظة جاءته ألا نزلت أو جاءته ألنه كان جاهال  جاءه موعظة عزوجل؛ وقوله: ((

ا؛ فمثال لو أن رجال كان يتعامل بالربا ويأخذ به وهو ال يدري أن هذا النوع من املعامالت ربا مث علم وانتهى؛ 

الذي مل يأخذه اآلن فإنه يكون حراما عليه؛ كذلك أيضا الذين كانوا  فالربا السابق يكون حالال له؛ أما الربا

يرابون قبل نزول اآلية الذين كانوا يرابون قبل نزول اآلية نزلت اآلية بتحرمي الربا وكانوا قد أخذوا الربا فيما سبق 

هللا عليه وسلم عام حجة هل يلزمهم رده؟ ال؛ أما الربا الباقي فال جيوز هلم أخذه؛ وهلذا أعلن رسول اهللا صلى ا

)  ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلهربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا  الوداع قال: (

)) املوعظة ما حيصل به االتعاظ؛ والذي حيصل به االتعاظ نوعان: شرعي  موعظة من ربه فانتهى طيب قوله: ((

يا أيها الناس قد جاءتكم  قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي: (( وكوين؛ أما الشرعي فهو ما جاءت به الرسل،

من الكوارث كالزالزل  يه اهللا عزوجلر ))؛ وأما الكوين فما جي موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور

فجعلناها نكاال لما بين يديها  (( والفيضانات واجلدب وغري ذلك؛ دليله قوله تعاىل يف قرية أصحاب السبت:

   ...ما آيات كونية وإما آيات شرعية )) إذا فمواعظ اهللا إفها وموعظة للمتقين وما خل


